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Kazatel 4,
 
17 – 5,

 
1 (v kral. překladu 5, 1–2) 

 

4,17 
Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než 

přinášet oběť hlupáků – ti ani nevědí, jak špatně jednají! 
5,1 

Nespěchej mluvit, neukvapuj 

se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. 

 

Nehemiáš 9,
 
17 

 

17 
Odmítli poslouchat, nepomysleli na divy, které jsi pro ně vykonal. Zatvrdili šíji, 

zvolili si vůdce, aby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh odpuštění, milostivý 

a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Neopustil jsi je… 

 

Milí bratři, milé sestry, přátelé, 

poslední dobou se hodně zamýšlím nad tím, jak moc je důležitá vzájemná komunikace 
mezi lidmi. Sám se o tom prakticky denně přesvědčuji, když za mnou lidé chodí se 
svými problémy ohledně staveb. Často se dozvídám i věci, které se stavbami až tak 
nesouvisejí. Při tomto jsem si uvědomil, jak důležité je umět lidem správně naslouchat.  

Naslouchání je velice důležité v každém z lidských vztahů. Nemusí to být vůbec jen 
v pracovní rovině. Je to v partnerství, v rodině, ale i ve sboru. To, že nasloucháme, 
znamená, že věnujeme druhým svůj čas, svou pozornost, svůj respekt, ale i důvěru. Tím 
vším dáváme prostor pro myšlení a cítění. A ono vcítit se do situace nebo nějakého 
problému našeho bližního může být někdy docela těžké.  

A tak si musíme také uvědomit, že nejsme neomylní, a přiznat si, kolikrát jsme se ve 
svém úsudku zmýlili a šlápli vedle jen z toho prostého důvodu, že jsme nebyli 
momentálně schopni naslouchat někomu druhému, který od nás očekával radu nebo 
pomoc. Mysleli jsme si, jak věci dobře rozumíme, ale díky naší nesoustředěnosti nám 
unikl nějaký podstatný detail nebo okolnost.  

Jako lidé máme smysly k tomu, abychom mohli dobře rozeznat, co chceme, nebo 
nechceme slyšet. Od narození máme oči, uši i jazyk, což značí, že bychom měli umět 
postupem času více i lépe naslouchat. Apoštol Jakub říká: „Pamatujte si, moji milovaní 

bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení…“ (Jakub 1, 19). 
K tomu musím jedním dechem dodat, že naslouchat máme nejenom ušima, ale také 
srdcem. Pokud tomu tak opravdu bude, lidé kolem nás si to jistě uvědomí a může je to 
změnit k lepšímu. 

Ve vztahu k Pánu Bohu je to prakticky obdobné. Musíme dát ve svých životech víc 
prostoru k tomu, abychom Bohu naslouchali, cele a bez výhrad. Uvědomme si, že Bůh 
nás vidí. Zná dopodrobna naše myšlenky a každou naši momentální nepozornost. A tak 
když navážu na přečtený verš z knihy Kazatel (4, 17), je v něm obsažena jedna cenná 
rada. Jít do Božího domu (a nemusí to být zrovna nějaký obrovský chrám, ale docela 



dobře nám stačí naše malá modlitebna), to znamená přicházet do místa setkávání se 
s naším Pánem Bohem, tedy do Boží blízkosti a Boží přítomnosti, což vůbec není 
ledajaká věc. Tady před samým Bohem je čas na ztišení, už proto, abychom vnímali 
svými smysly všechno to, co nám chce sdělit. Sebekriticky musíme přiznat, že se 
mnohdy i zde před Bohem chováme všelijak pošetile a jsme myšlenkami někde jinde. 

Starozákonní Kazatel nás upozorňuje na to, abychom si dali pozor na své kroky, když 
vcházíme do Božího domu. A rozhodně to neříká nijak ve zlém. Ani my to přece 
nemyslíme zle, když jdeme na bohoslužbu. Mnoho z nás by na otázku, proč jdeme 
v neděli do obecenství, odpovědělo, že jdou ke slyšení Božího slova, že touží po 
evangeliu a po důvěrném vztahu se svým Pánem. Jiní by třeba řekli, že Boha teprve 
hledají a doufají, že ho tady naleznou. A tak vlastně ten dávný Kazatel nás svými slovy 
nabádá k tomu, když jdeme do shromáždění, ať tam přicházíme primárně naslouchat, a 
ne se chovat jako nositelé oběti hlupáků, kterým je v podstatě jedno, co slyší a co si 
z toho odnesou do svého běžného života. Oběť hlupáků, ta tkví v tom, že oni sami se 
sice něčeho zúčastní, něco si vyslechnou, ale jak se to říká v jednom našem českém 
přísloví: Jedním uchem tam a druhým ven. Takže to slyšené slovo jim pak sotva přinese 
nějaký užitek. 

Lidé chodí do shromáždění nejen proto, aby něco poučného slyšeli, ale také kvůli 
tomu, že mohou s Bohem hovořit na modlitbě a komunikovat s ním. Musíme si ale 
uvědomit to, jestli opravdu a celým srdcem a celou svou bytostí toužíme Bohu skutečně 
naslouchat a brát na vědomí to, co On nám chce povědět. Není to velký úkol, který si 
náš Pán od nás žádá. Chce to jen trochu více soustředění, abychom mu uměli naslouchat. 
Pro někoho to může být těžké, jak se má rozhodnout. A tak i ty naše vlastní cesty do 
shromáždění je třeba předkládat Pánu Bohu a v modlitbě prosit za to, aby k nám 
promlouval. 

My, kteří už delší čas s vírou přijímáme vděčně Boží slovo, víme, že Bůh k nám 
promlouvá, a díky za to, že tomu tak ještě je. Mluvíme o čase Boží milosti, která se nad 
námi prostírá. Bůh je věrný a i přes různá lidská selhání má s lidmi trpělivost a má 
v nich zalíbení. Tak to prostě je. 

Z Božího slova známe mnohé výroky, které svědčí o Jeho lásce. Tak třeba v Žalmu 
130, 4 stojí psáno: „Ale u tebe jest odpuštění…“ To je jistě vzácná věc, slyšet takové 
ujištění. To je třeba brát vážně, oproti některým lidským ujištěním. Mám teď na mysli 
třeba taková ujištění, s nimiž se setkávám ve své profesní praxi. Takové ujištění o shodě 
výrobků a materiálů použitých na stavbě nic nevypovídá o skutečné kvalitě té které věci, 
jež je od původního výrobku na hony vzdálena a je třeba jen pouhou jeho kopií.  

Ano, Boží odpuštění, to je pro věřícího člověka vzácná věc a jistota, kterou také 
každý nemá – ale mohl by mít. Totiž, když Pán Bůh odpouští, tak je odpuštěno všechno. 
V tom vidíme jasně „plnost odpuštění“. Už prorok Izaiáš to kdysi řekl stroze, že „Bůh 

jest hojný k odpuštění“ (Izaiáš 55, 7). A apoštol Jan jde ještě dál, když praví: „Krev 

Krista Ježíše Syna jeho očišťuje nás od všelikého hříchu.“ (1. Janova 1, 7). 



Druhou podstatnou skutečností je to, že Pán Bůh nepožaduje žádné placení ani 
náhrady či věcné plnění, ale odpouští člověku zadarmo. „Já, já sám shlazuji přestoupení 

tvá pro sebe, a na hříchy tvé nevzpomínám.“ (Izaiáš 43, 25). Ptáte se, co za tím je? Je to 
obrovská láska, která Boha vede k tomu, aby hříchy hříšníkovi odpustil. A nic za to 
nechce. 

Třetí věcí je to, že odpuštění je věčné. Pán Bůh se totiž po odpuštění už k našim 
hříchům nechce vracet. Velice výstižně to řekl kdysi dávno prorok Micheáš: „Uvrhneš 

do hlubin mořských všechny hříchy naše“ (Micheáš 7, 19). 

A protože důležitý je i časový faktor, je zde i skutečnost spočívající v tom, že Pán 
Bůh odpouští prakticky ihned. K tomu se váže slovo z 1. Janovy 1, 9: „Jestliže pak 

budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, 

a očistil nás od všeliké nepravosti.“ 

Jak jsme to četli z Božího slova, také Nehemiáš znal dobře svého Boha a věřil tomu, že 
„je snadný k odpuštění, milostivý a lítostivý, dlouho shovívající a hojný v milosrdenství“ 
(Nehemiáš 9, 17). Podobně může Pána Boha, když mu bude pozorně naslouchat, znát 
i každý další člověk dnešní doby. A ten, kdo si je vírou jistý odpuštěním svých hříchů, 
s pochopením vyslechne i toto napomenutí: „…buďte k sobě vespolek dobrotiví, 

milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám“ (Efezským 
4, 32). A tak to má být. 

Takže rada na závěr – pozorně naslouchejme Bohu i druhým lidem, komunikujme 
navzájem a odpouštějme jedni druhým. 

Amen. 


